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Kokousaika Torstai 20.5.2021 klo 12.00-15.39 
  
Paikka Valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Per Oula Juuso vj 
 Heidi Risto vpj Anu Ollila vj 
 Reijo Mannela j Satu-Marja Eira-Keskitalo vj  
 Timo Leppäjärvi j Riitta Vieltojärvi vj 
 Eija Huhtaniska j Asta Niemelä  vj 
 Jari Stoor j  Jenniina Eira vj 
 Virpi Labba j  Ulla Keinovaara vj 
 
 
 
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Tanja Martimo  tulkki 
 Mirva Kittilä    etätulkki 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 
   
 
Asiat   22 § -   31 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Heidi Risto   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 Eija Huhtaniska  Jari Stoor 
  
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 27.5.2021 
 
  

http://www.enontekio.fi/
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Asialista  
 
22 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
23 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen; Itsenäinen asuminen 
24 § Yhteistyö eri vammaisjärjestöjen kanssa 
25 § Erityisryhmien yhteinen retki 
26 § Vammaisten työ- ja päivätoiminta / vastine aloitteeseen 
27 § Kokemusasiantuntijan nimeäminen Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään 
28 § Muut asiat 
29 § Tiedoksi saatettavat asiat 
30 § Jäsenten esille ottamat asiat 
31 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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22 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Eija Huhtaniska ja Jari Stoor. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja Birgitta Eira ei ollut paikalla kokouksessa, joten varapuheenjohtaja 
Heidi Risto toimi kokouksen puheenjohtajana. Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjatar-
kastajiksi Jari Stooria ja Timo Leppäjärveä. Timo Leppäjärvi ehdotti, että toinen 
pöytäkirjantarkastaja voisi olla joku lähempänä Hettaa oleva jäsen. Jari Stoor ehdotti 
toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Eija Huhtaniskaa.  
 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston 
jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus   
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta ko-
kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan 
tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastotalolla ja Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai 
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tu-
lee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosi-
vuilla www.enontekio.fi.  

 
 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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23 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen: Itsenäinen asuminen 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka ”Itsenäinen asuminen” –teemaa lähdetään vie-
mään eteenpäin:  
1) Vammaisneuvosto esittää, että kunta tekee/teettää selvityksen vammaisten kun-

talaisten lähivuosien asumistarpeista sekä vammaisten henkilöiden omasta ja 
heidän omaistensa näkemyksistä asumisasioiden suhteen.  

2) Vammaisneuvosto esittää, että kunnan vammaisille henkilöille jo olemassa oleva 
ja mahdollisesti suunnitteilla oleva (kunnan omat vuokra-asunnot ja Aspa sekä 
uusi suunnitteilla oleva hyvinvointikeskus) sopiva asuntotarjonta selvitetään.  

3) Vammaisneuvosto esittää, että yö-valvotun, turvallisen asumisharjoittelun saata-
vuus selvitetään ja selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma asumisharjoittelun 
toteuttamiseksi.  

 
 Käsittely 

Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Todettiin, että uusia esteettömiä asuntoja tar-
vittaisiin.  Keskustelussa nousi esille suunnittelussa olevan Hyvinvointikeskuksen ra-
kentaminen ja olisiko sen yhteyteen mahdollista rakentaa uusia asuntoja vammaisille 
henkilöille. Lisäksi keskusteluissa esitettiin ajatus Aspan kanssa tehtävästä yhteis-
työstä uusien asuntojen rakentamisessa.  

  
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka ”Itsenäinen asuminen” –teemaa lähdetään vie-
mään eteenpäin:  
1) Vammaisneuvosto esittää, että kunta tekee/teettää selvityksen vammaisten kun-

talaisten lähivuosien asumistarpeista sekä vammaisten henkilöiden omasta ja 
heidän omaistensa näkemyksistä asumisasioiden suhteen.  

2) Vammaisneuvosto esittää, että kunnan vammaisille henkilöille jo olemassa oleva 
ja mahdollisesti suunnitteilla oleva (kunnan omat vuokra-asunnot ja Aspa) sopiva 
asuntotarjonta selvitetään.  

3) Vammaisneuvosto esittää, että yö-valvotun, turvallisen asumisharjoittelun saata-
vuus selvitetään ja selvityksen pohjalta laaditaan suunnitelma asumisharjoittelun 
toteuttamiseksi.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.1.2021 kirjannut toimintasuunnitelmansa 
sisällön. Näkökulmateemoiksi vuodelle 2021 valittiin 1) Itsenäinen asuminen ja 2) 
Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maakunta ja 
sote-uudistus). 
 
Itsenäisen asumisen osalta vammaisneuvosto katsoo, että suurimmat ongelmat ovat:  

- asuntojen riittämättömyys/saatavuus, sijainti ja tarvekartoitus 
- kustannukset 
- nähdäänkö tärkeäksi (kuntapäättäjät) 
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- tuen tarve, palvelujen saatavuus 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan toivottu lopputulos itsenäisen asumisen 
osalta olisi: 

- itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
- yövalvontamahdollisuus ja esteettömyys (turvallisuus) 
- mahdollisuus lyhytaikaiseen itsenäiseen asumiseen 
- vammaisten henkilöiden oma ääni kuuluviin/mitä itse haluavat 

 
Keinoina itsenäisen asumisen –asiaan vammaisneuvosto on tuonut esille seuraavat 
asiat:  

- selvitetään kunnan asuntotarjonta 
- selvitetään asumistarpeet, esim. linkkityöhenkilön avulla 
- kiertävä vapaa-ajan avustaja (kotipalvelutyöntekijän tapaan) 
- vammaisen mukaan suunnitteluun, tieto vammaisilta henkilöiltä (esim. työpa-

jat) 
- huomiointi talousarviossa, hankehaku ja avustukset 
- ostopalveluna, tulevan hyvinvointikeskuksen yhteyteen 
- tulevaisuuteen varautuminen; toinen ASPA (edellyttää yhteisneuvotteluja) 
- tulevaisuuteen varautuminen; tavallisten, esteettömien vuokra-asuntojen tar-

jonta 
- sähköiset kyselyt (ohjattuna ja itsenäisesti), äänestäminen, toimielinten/pää-

töksenteon kautta vaikuttaminen 
 

 
Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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24 § Yhteistyö eri vammaisjärjestöjen kanssa  

 
Päätös 
Vammaisneuvosto päättää olla yhteydessä Erityislasten omaiset ry:seen ja Näkövam-
maisten keskusliittoon ja selvittää yhteistyön mahdollisuuksia Enontekiöllä heidän 
kanssaan. Lisäksi vammaisneuvosto päättää olla yhteydessä Enontekiön seurakun-
taan ja paikkakunnalla toimiviin yhdistyksiin (Sydänyhdistys ja Hetan Latu) mahdolli-
sen yhteistyön selvittämiseksi.  
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Todettiin, että aiemmin on ollut aistivammais-
ten järjestön kautta toimintaa, mutta se on nyttemmin hiipunut. Keskustelussa nousi 
esille, että harvoilla vammaisjärjestöillä on toimintaa Enontekiöllä, joten yhteistyötä 
voisi mahdollisesti tehdä muidenkin Enontekiöllä toimivien järjestöjen kanssa 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto keskustelee ja päättää, mihin vammaisjärjestöihin on yhteydessä 
ja selvittää yhteistyön mahdollisuuksia Enontekiöllä niiden kanssa. 
 
Selostus 
Vammaisneuvoston kokouksessa 28.4.2021 keskusteltiin yhteistyön mahdollisuu-
desta eri vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaisjärjestöillä on paljon tietoa ja taitoa 
edustamansa vammaisryhmän asioista. Vammaisneuvoston kokouksen keskuste-
luissa nostettiin esille tiedotuksen ja viriketoiminnan mahdollinen järjestäminen yh-
teistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.  

  
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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25 § Erityisryhmien yhteinen retki 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää järjestää lauantaina 11.9.2021 klo 12 alkaen ulkotapahtu-
man, jossa leikkimielinen haasteottelu (mölkky) vammaisneuvoston, toimintakeskus 
Hyrylän, Aspa-koti Riekonmarjan, Sydänyhdistyksen, Hetan Ladun ja kunnanvaltuus-
ton kesken. Tapahtumassa olisi lisäksi makkaranpaistoa ja lätty-kahvit. Vammaisneu-
voston sihteeri Päivi Ikonen, vpj Heidi Risto ja jäsen Eija Huhtaniska ovat järjestämis-
työryhmä.   
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Todettiin, että korona-epidemia voi vaikuttaa 
retkien toteutumiseen, joten siirretään ulkopaikkakunnalle suuntaavat retket seuraa-
vaan vuoteen. Korona-epidemian vuoksi ulkotapahtuma on vähemmän riskialtis jär-
jestää.  
 
Vammaisneuvosto piti tauon asian käsittelyn jälkeen klo 13.38- 14.23.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto keskustelee erityisryhmien yhteisen retken tai tapahtuman tar-
kemmasta suunnitelmasta.  
 
Selostus 
Vammaisneuvoston kokouksessa 28.4.2021 otettiin esille erityisryhmien yhteinen 
retki esimerkiksi Leville.  
 
Vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2021 on 5000 €. Selvitetään, kuinka paljon 
budjetista olisi mahdollista käyttää retken/tapahtuman kustannuksiin.  
   

 Tiedoksi 
Kunnanhallitus 

 Hyvinvointilautakunta  
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26 § Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta / vastine aloitteeseen 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto käsitteli johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven laa-
timan vastineen aloitteeseen. Vammaisneuvosto päättää jatkotoimenpiteenä, että 
seuraavassa kunnanvaltuustossa vammaisneuvoston edustajana oleva jäsen tuo kun-
nanvaltuustolle tiedoksi aloitteen ja siihen tulleen vastineen. Vammaisneuvoston nä-
kemyksen mukaan tämä on riittävä toimenpide, koska vastineen mukaan Enontekiön 
kunnassa päivätoimintaa ei ole rajattu iän perusteella. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja luki tiivistetysti Artturi Alatalon aloitteen ja kokonaisuudessaan joh-
tava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärven vastineen. Tämän jälkeen vam-
maisneuvosto keskusteli aiheesta. Keskustelussa todettiin, että vastineen mukaan 
Enontekiöllä toimitaan jo aloitteessa esille tuodut asiat huomioiden.  

  
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto käsittelee vastineen, keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpi-
teistä. 
 
Selostus 
Vammaisneuvoston puheenjohtajalle on toimitettu 04/2020 esitys valtuustoaloit-
teesta koskien vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaa. Vammaispalveluista 
vastaavalta viranhaltijalta, johtavalta sosiaalityöntekijältä Anne-Maria Näkkäläjär-
veltä on pyydetty helmikuussa 2021 vastine kunnan toimintamallista esityksessä 
esille nostettuun asiaan liittyen. Vastine esitellään kokouksessa, koska se ei ole saa-
punut ennen esityslistan lähettämistä.  

 
 Oheismateriaali 
 Aloite ja vastine 
 
 Tiedoksi 

Kunnanvaltuusto 
 Hyvinvointilautakunta 

Aloitteen tekijä Artturi Alatalo  
Johtava sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi 
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27 § Kokemusasiantuntijan nimeäminen Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään  

 
Päätös 
Vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointikeskus-hank-
keen ohjausryhmään nimetään ainakin yksi kokemusasiantuntija, että saadaan ai-
dosti kuuluviin vammaisten näkemykset asiaan. Kokemusasiantuntijan nimeäminen 
ohjausryhmään edistäisi vammaisten osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Todettiin, että vammaisneuvoston varajäsen 
Ulla Keinovaara on esittänyt kunnanhallituksessa kokemusasiantuntijan nimeämistä 
Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään, mutta esitys ei ollut saanut kannatusta. 
Keskustelussa nousi esille, että vammaisneuvosto pitää tärkeänä kokemusasiantunti-
juutta, että vammaisten ja esteettömyyden näkökulma tulisi esiin tilojen ja toiminto-
jen suunnittelussa.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää esittää, että Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään 
nimetään kokemusasiantuntija.  
 
Selostus 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 nimennyt ohjausryhmään kunnanvaltuus-
ton ja -hallituksen puheenjohtajan, elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan 
puheenjohtajan, teknisen johtajan ja johtoryhmän sekä johtavan sosiaalityöntekijän 
ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Ohjausryhmä voi käyttää työssään asiantunti-
joita ja voi kutsua ohjausryhmään myös muita jäseniä harkintansa mukaan.  
 
Vammaisneuvoston vuoden 2021 yhtenä teemana on vammaisten ihmisten osalli-
suus. Kokouksessaan 28.4.2021 vammaisneuvosto on päättänyt esittää, että kunnan 
uusien toimintojen ja tilojen suunnittelussa otetaan käyttöön kokemusasiantunti-
juus.  
 
THL:n mukaan kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on mm. palvelujen toimi-
vuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen ja asenteiden 
muuttaminen ja muuttuminen. Kokemusasiantuntijan tehtäviä ovat esimerkiksi pal-
veluiden kehittäjä ohjausryhmissä, työryhmissä, suunnittelu- ja kehittämisryhmissä. 
 
Vammaisneuvosto on todennut osallisuuden osalta ongelmaksi sen, että yhteinen 
tahtotila asian korjaamiseen puuttuu ja vammaisten osallisuutta ei nähdä tärkeänä 
asiana. Vallitseva toimintakulttuuri on kaavoihin kangistunut ”terveiden maailma”.  
 
Toivottuna muutoksena vammaisneuvosto näkee, että erityistarpeiset ihmiset tulisi-
vat huomioiduksi automaattisesti ja että vammaisuus nähtäisi myös voimavarana. 
Yhtenä keinona osallisuuden varmistamiseen vammaisneuvosto on tuonut esille ko-
kemusasiantuntijuuden hyödyntämisen uusien tilojen suunnittelussa. 
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Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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28 § Muut asiat 
 

Keskusteltaessa asumisen asioista nostettiin esille toimintakeskuksen mahdollinen 
tilojen uudistamisen tarve. Olisiko toimintakeskukselle mahdollista saada uudet tilat 
tulevasta Hyvinvointikeskuksesta? Seuraavassa kokouksessa otetaan asia esille 
omana pykälänään.  
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29 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Lapin sote-seminaari 
Lapin sote-seminaari järjestetään 3.6. klo 12.00-15.00. Tilaisuudessa kuullaan ajan-
kohtaiset kuulumiset sote-uudistuksesta niin Lapin kuin valtakunnankin tasolta. Se-
minaari on kaikille avoin ja se järjestetään Teams-yhteydellä. Vammaisneuvoston sih-
teeri laittaa vammaisneuvostolle sähköpostilla tiedoksi linkin seminaarin internet-
sivusta, mistä löytyy seminaariin ilmoittautumislomake.  
 
Hyvinvointilautakunta 29.4.2021 
Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen vuodelle 2023/ Saame-
laiskäräjien pyyntö | Enontekiö (cloudnc.fi)  

    
 Kunnanhallitus 3.5.2021 
 Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen | Enontekiö (cloudnc.fi) 

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjoh-
tajan, elinvoimalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, teknisen 
johtajan ja johtoryhmän sekä johtavan sosiaalityöntekijän ja vanhustenhuollon palve-
lupäällikön. Ohjausryhmä voi käyttää työssään asiantuntijoita ja voi kutsua ohjaus-
ryhmään myös muita jäseniä harkintansa mukaan.   
 
Viranhaltijan määräaikainen siirtäminen johtavan sosiaalityöntekijän virkasuhteeseen 
| Enontekiö (cloudnc.fi) 
Kunnanhallitus päättää, että sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen siirretään suostu-
muksensa mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan 1.8.2021 - 31.7.2022 ajaksi. 
 
LISÄPYKÄLÄ: Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen | Enontekiö 
(cloudnc.fi) 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää johtavalta sosiaalityöntekijältä ansiover-
tailun sekä kokonaisarvion ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa 

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajan-

kohdat ovat seuraavat: 

 äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeu-

tettu): 23.4.2021 

 ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021 

 ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021 

 äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021 

 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16 

 ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2942021/Saamenkielisten_sosiaali_ja_terveyspalve(2682)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2942021/Saamenkielisten_sosiaali_ja_terveyspalve(2682)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_352021/Hyvinvointikeskushankkeen_ohjausryhman_n(2725)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_352021/Viranhaltijan_maaraaikainen_siirtaminen_(2721)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_352021/Viranhaltijan_maaraaikainen_siirtaminen_(2721)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_352021/LISAPYKALA_Sosiaaliohjaajakoulukuraattor(2727)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_352021/LISAPYKALA_Sosiaaliohjaajakoulukuraattor(2727)
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 ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021 

 tulosten vahvistaminen: 16.6.2021  

 valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021. 
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30 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

- Puheenjohtaja toi esille Revontuli-opiston järjestämän kuntavaalipaneelin 
maanantaina 24.5.2021 klo 18.30-20.00. Keskusteltiin, laitetaanko vaalipa-
neeliin kysymyksiä. Päätettiin, että laitetaan (sihteeri laittaa) seuraavat kysy-
mykset:   

o  ”Miten aiotte edistää vammaisten henkilöiden työllistämistä ja palk-
kakehitystä Enontekiöllä?”  

o ”Miten aiotte parantaa vammaisten henkilöiden itsenäisen asumisen-
mahdollisuuksia Enontekiöllä?” 
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31 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  

 
Vammaisneuvoston seuraava kokous on 26.8.2021. Kuntavaalien jälkeisen uuden 
kunnanvaltuuston järjestäytyminen saattaa vaikuttaa kokouksen ajankohtaan ja vam-
maisneuvoston jäsenistöön.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39. 

 
 


